
 

หลกัเกณฑก์ารปรับปรุงระบบแรงจงูใจในสว่นค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 

ตามระบบประเมินผลการดําเนนิงานรฐัวิสาหกิจ 

 

๑. หลกัการและเหตุผล 

 คณะรฐัมนตรีได้มีมติเมือ่วันที ่๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ เห็นชอบหลักเกณฑใ์นการประเมินผลการ

ดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีระบบแรงจูงใจ (Incentive System) เป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างของระบบดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม จากการดําเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ระบบแรงจูงใจในส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงาน   

และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจยังมีความไม่สมบูรณ์และไมเ่หมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เช่น การไม่มีแรงจูงใจ

สําหรับการดําเนินการที่ดีขึ้นของรัฐวิสาหกจิที่ถูกควบคุมราคาค่าสินค้าและบริการจนประสบผลขาดทนุ เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังพบว่า มีมติคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการจ่ายโบนัสกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ   

มีจํานวนมากโดยมติบางฉบับมีการยกเลิกไปเป็นบางส่วนแล้ว จึงเห็นควรรวบรวมและกาํหนดหลักเกณฑ์ของระบบ

แรงจูงใจในส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามระบบประเมนิผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจขึ้นใหม่เพือ่ใชอ้้างอิง            

ในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตอ่ไป 

  

๒. การแบ่งกลุ่มรัฐวสิาหกจิเพื่อใช้ระบบแรงจูงใจในสว่นของค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงินตามระบบประเมินผล

การดําเนินงานรฐัวิสาหกิจ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการกํากับดูแลการดําเนนิงานตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

เห็นควรแบ่งกลุ่มรัฐวิสาหกิจเพ่ือใช้ระบบแรงจูงใจในส่วนของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามระบบประเมินผล

การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้  

 ๒.๑ รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีจดทะเบียนและกระจายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ 

บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) บริษัท การบนิไทย จํากัด (มหาชน) บริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เหน็ควรให้การกาํหนดค่าของตวัแปรตาม

ระบบประเมินผลฯ และระบบแรงจูงใจของพนักงานและลกูจ้างรัฐวิสาหกิจใชม้าตรฐานหรือเกณฑ์เฉลี่ยของธุรกิจ

นั้น ๆ (Industry Norm)  

 ๒.๒ รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีจัดสรรโบนัสให้พนักงานได้เมื่อมีกําไรเพื่อการจัดสรรโบนสั เนื่องจากมี

กําไรจากการดาํเนินงาน หมายถึง รัฐวิสาหกจิทั่วไปในระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ เห็นควรกําหนด

แรงจูงใจตามผลการประเมิน และกําไรเพื่อการจัดสรรโบนสั ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ ๓.๒.๑ และ ๓.๓.๒ 

 

/๒.๓ ... 
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๒.๓ รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีจัดสรรโบนัสให้พนักงานได้เมื่อมีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย ไดแ้ก่ 

รัฐวิสาหกิจทีใ่ห้บริการสาธารณะและประสบผลขาดทุน เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ เป็นตน้ เห็นควรกําหนดแรงจูงใจตามผลการประเมิน ตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดในขอ้ ๓.๒.๒ และ ๓.๓.๒ 

๒.๔ รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีมีวัตถุประสงค์ในการให้การส่งเสริมกิจกรรมดา้นต่างๆ โดยไม่มุ่งผลกําไร 

และดําเนินการโดยได้รับเงินอดุหนุนจากงบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก เช่น การทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬา

แห่งประเทศไทย เป็นต้น เห็นควรกําหนดแรงจูงใจตามผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ ๓.๒.๓ 

และ ๓.๓.๓ 

๒.๕ รัฐวิสาหกิจประเภทจ่ายโบนัสพนักงานคงที่ ไดแ้ก่ การไฟฟ้านครหลวง สํานักงานสลากกินแบ่ง

รัฐบาล ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย และบริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด       

ให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงแรงงาน และ รัฐวิสาหกิจ พิจารณาแนวทาง     

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจา่ยโบนัสพนักงานให้เชือ่มโยงกับผลงานของรัฐวิสาหกิจและนําเสนอคณะรัฐมนตรี  

เพ่ือพิจารณา ทั้งนี้ ให้ถอืปฏิบัติการจ่ายโบนัสพนักงานตามที่เคยจ่ายอยู่เดิมไปกอ่น จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

๒.๖ รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีใชร้ะบบแรงจูงใจด้านโบนสัพนักงานที่มีลักษณะเฉพาะ หมายถึง

รัฐวิสาหกิจทีค่ณะรฐัมนตรีไดม้ีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจา่ยโบนัสตามผลงานเป็นการเฉพาะ ซึ่งแตกตา่งจาก

หลักเกณฑ์ทั่วไป ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย เห็นควรกําหนดการจ่ายโบนัสตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ ๓.๒.๔ และ ๓.๓.๒ 
 

รายชื่อรฐัวิสาหกิจในแต่ละกลุ่มให้เป็นไปตามเอกสารแนบ ๑ ท้ังนี้ การปรับเปลี่ยนรายชื่อรัฐวิสาหกิจหรือการ

กําหนดกลุม่ของรัฐวิสาหกิจที่เร่ิมเข้าสู่ระบบประเมินผลฯ ให้เป็นไปตามที่ สคร. เห็นชอบ 
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๓. ระบบโบนสัของพนกังานและคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจ 

๓.๑ หลักการท่ัวไป 

๓.๑.๑ ให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งถือปฏิบัตใินการจ่ายโบนัสตามหลักเกณฑ์นี ้แม้จะมีมติ

คณะรฐัมนตรกีําหนดไว้เป็นการเฉพาะอย่างอื่น ยกเว้น รฐัวิสาหกิจที่จดทะเบียนและกระจายหุ้นในตลาด

หลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ข้อ ๒.๑) 

๓.๑.๒ วิธีการคํานวณกําไรเพื่อการจัดสรรโบนัส ใหใ้ช้หลกัเกณฑ์ตามที ่สคร. กําหนด  

๓.๑.๓ เงื่อนไขการจ่ายโบนัส 

 (๑) การจ่ายโบนัสกรรมการให้จ่ายได้เมือ่รฐัวิสาหกิจได้นาํเงินกําไรที่จัดสรรนําส่งเป็น  

รายได้แผ่นดินแล้ว หรือได้รับอนุมตัิจาก สคร. ให้ผอ่นส่งตามกําหนดเวลาที่แน่นอนเท่านั้น 

 (๒) ให้รัฐวิสาหกิจที่มีผลการดําเนินงานประจําปีมีกําไรเพื่อการจดัสรรโบนัส ดําเนินการ

จ่ายโบนัสตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

๑) จัดสรรโบนสัตามผลการประเมินและวงเงินที่กําหนดตามข้อ ๓.๒ และ ๓.๓  

๒) ในกรณีที่การจัดสรรโบนัสพนักงานตามหลักเกณฑ์ขอ้ ๓.๒ ต่ํากว่าเงินเดือนและ

ค่าจ้างพนักงานและลูกจ้างประจําจํานวน ๑ เดอืน แต่รัฐวิสาหกิจมีกําไรเพื่อการจัดสรรโบนัสไม่น้อยกว่าเงินเดือน

และค่าจ้างพนักงานและลูกจ้างประจํา จํานวน ๑ เดอืน ให้จ่ายโบนัสใหพ้นักงานและลกูจ้างประจําในอตัราวงเงิน      

๑ เท่าของเงินเดอืนหรอืค่าจ้างรายเดือนในรอบปีบัญชีทีด่ําเนินงานมีกําไรเพ่ือการจัดสรรโบนัส ท้ังนี้ เฉพาะในกรณี

ที่รัฐวิสาหกิจมผีลการประเมนิไม่ต่ํากว่า ๓.๐ 

๓) กรณีที่รัฐวสิาหกิจมีกําไรเพื่อการจัดสรรโบนัส แต่นอ้ยกว่าเงินเดือนและค่าจ้าง

รายเดือนจํานวน ๑ เดอืน ให้เฉลี่ยจ่ายตามกําไรเพื่อการจัดสรรโบนสัน้ัน 

(๓) รัฐวิสาหกิจท่ีมีผลการดําเนินงานขาดทุนหรือไมม่ีกําไรเพื่อการจัดสรรโบนัส จะจ่าย

โบนัสได้เฉพาะตามที่กําหนดในข้อ ๓.๒ และ ๓.๓     

(๔) การจัดสรรโบนัสจะกระทําได้เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบ

และรับรองงบการเงินแล้ว และตอ้งได้รับการอนุมตัิการจัดสรรโบนสัจาก สคร.  

 

 

 

/(๕) พนักงาน ... 
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(๕) พนักงานและลูกจ้างที่ไดร้ับทุนไปอบรมหรือศึกษาตอ่เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า     

๔ เดอืน ให้จ่ายโบนัสตามระยะเวลาที่พนักงานและลกูจ้างผู้นั้นปฏิบัติงานจริงโดยไม่นําระยะเวลาระหว่างอบรม

หรือศึกษาตอ่มาคํานวณโบนสั 

(๖) ให้ผู้ที่มีสทิธิได้รับโบนัสเปน็ผู้เสียภาษีเงินได้เอง 

(๗) ในกรณีท่ีมโีบนัสเหลือจ่ายให้สมทบไว้ในกําไรสะสม 

๓.๑.๔ ห้ามรฐัวิสาหกิจจ่ายเงินในลักษณะเดยีวกันกับโบนัส กล่าวคือ เงินที่จ่ายโดยมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นรางวัล แรงจูงใจ หรอืขวัญกําลังใจใหแ้ก่พนักงานและลูกจ้าง แต่เรยีกชือ่เป็นอย่างอื่น         

เช่น ค่าตอบแทนการให้บริการ เงินเบี้ยขยัน ค่าครองชีพ เงินสวัสดิการ เงินค่าตอบแทนพิเศษ หรอื เงินรางวัล เป็นต้น   

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจา่ยจากงบทําการของรัฐวิสาหกิจหรือจากแหล่งเงินอื่นใด 

๓.๑.๕ ให้รัฐวิสาหกิจกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสภายในวงเงินโบนัสท่ีได้รับอนุมตัิให้แก่

พนักงานและลกูจ้างประจําของรัฐวิสาหกิจ ตามผลการปฏิบัติงานที่อิงจากผลการประเมินประจําปี 

 

๓.๒ การจ่ายโบนัสพนกังานและลกูจ้างประจํา 

๓.๒.๑ รฐัวิสาหกิจในขอ้ ๒.๒ เห็นควรให้จ่ายโบนัสตามผลการประเมิน ดังนี ้
 

วงเงินสูงสุดที่ใช้ในการจ่ายโบนัสพนักงาน 

ผลการประเมนิ              วงเงินบนฐานของ         แต่ไม่เกินจํานวน 

  (คะแนน)                           ร้อยละของกําไรเพื่อจัดสรรโบนสั            เท่าของเงินเดือนค่าจ้างฯ 

                     (%)                                               (เท่า) 
 

๕.๐ (ดีเย่ียม)    ๑๑.๐๐ ๘.๐๐ 

๔.๕    ๑๐.๕๐ ๗.๐๐ 

๔.๐ (ดีมาก)    ๑๐.๐๐ ๖.๐๐ 

๓.๕     ๙.๕๐ ๕.๕๐ 

๓.๐ (ดี)     ๙.๐๐ ๕.๐๐ 

๒.๕     ๘.๕๐ ๔.๕๐ 

 

/วงเงิน ... 
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วงเงินสูงสุดที่ใช้ในการจ่ายโบนัสพนักงาน 

ผลการประเมนิ              วงเงินบนฐานของ         แต่ไม่เกินจํานวน 

  (คะแนน)                           ร้อยละของกําไรเพื่อจัดสรรโบนสั             เท่าของเงินเดอืนคา่จ้างฯ 

                     (%)                                               (เท่า) 
 

๒.๐ (พอใช้)     ๘.๐๐ ๔.๐๐ 

๑.๕     ๗.๕๐ ๓.๐๐ 

๑.๐ (ปรับปรุง)     ๗.๐๐ ๒.๐๐ 
 

๓.๒.๒ รฐัวิสาหกิจในขอ้ ๒.๓ เห็นควรให้จ่ายโบนัสจากเงินรายได้ของรัฐวิสาหกิจตามผล      

การประเมินทีสู่งกว่าเป้าหมาย โดยผลประเมินภาพรวมไม่ต่ํากว่า ๓.๕ และผลประเมินทุกหัวข้อยอ่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐ 

ดังนี้ 
 

 ผลการประเมนิ                   จํานวนโบนัส 

      (คะแนน)                                       เท่าของเงินเดอืนค่าจ้างฯ 

                                  (เท่า) 

 ๕.๐ (ดีเย่ียม)   ๑.๐๐ 

 ๔.๕             ๐.๗๕ 

 ๔.๐ (ดีมาก)           ๐.๕๐ 

 ๓.๕             ๐.๕๐ 

 ๓.๐ (ดี)    ไม่มีโบนัส 

 ๒.๕     ไม่มีโบนัส 

 ๒.๐ (พอใช้)   ไม่มีโบนัส 

 ๑.๕     ไม่มีโบนัส 

  ๑.๐ (ปรับปรุง)  ไม่มีโบนัส 

หมายเหตุ  ๑. การคํานวณวงเงนิเพือ่จ่ายโบนัสพนักงานให้ใช้จํานวนเทา่ของเงนิเดือนค่าจ้างฯ ในระดับที่ต่าํสําหรบัในแต่ละช่วงของผลการ
ประเมิน 

๒. รัฐวิสาหกิจต้องเสนอมาตรการลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้จํานวนเงนิที่จ่ายโบนัสไม่มีผลกระทบทําให้ผลขาดทนุจากการดําเนนิงาน             
ในปทีี่จ่ายเพิ่มขึ้น โดยให้รัฐวิสาหกิจแจ้งมาตรการดังกล่าวต่อกระทรวงการคลังเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลต่อไป 

 

ในปีที่รฐัวสิาหกิจประเภทนีม้กํีาไรเพ่ือการจดัสรรโบนสัให้ใช้หลักเกณฑก์ารจ่ายโบนสัเช่นเดียวกับรฐัสาหกิจในขอ้ ๒.๒ 

/๓.๒.๓ รัฐวิสาหกิจ... 



 

- ๖ - 
  

๓.๒.๓ รฐัวิสาหกิจในขอ้ ๒.๔ เห็นควรให้ได้รับโบนัสตามผลการประเมนิ ๒ ส่วน ดังนี ้
 

  (๑) โบนัสตามผลการประเมิน 

  ผลการประเมนิ                   จํานวนโบนัส 

     (คะแนน)                            (เท่าของเงินเดอืนค่าจ้างฯ) 

 ๕.๐๐ (ดีเย่ียม) ๒.๐๐ 

 ๔.๕๐ ๑.๕๐ 

 ๔.๐๐ (ดีมาก) ๑.๐๐ 

 ๓.๕๐ ๐.๗๕ 

 ๓.๐๐ (ดี) ๐.๕๐ 

 ๒.๕๐ ไม่มีโบนัส 

 ๒.๐๐ (พอใช้) ไม่มีโบนัส 

 ๑.๕๐ ไม่มีโบนัส 

 ๑.๐๐ (ปรับปรุง)            ไม่มโีบนัส 
 

(๒) โบนัสตามผลงานในเชิงพาณิชย์ 

 ในกรณีท่ีรฐัวิสาหกิจกลุ่มนีม้กีําไรจากการดาํเนินงาน (กําไรที่มิไดม้าจากการอดุหนนุ) 

เห็นควรให้จัดสรรกําไรตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจในขอ้ ๒.๒ เพิ่มเตมิอกีส่วนหนึ่งด้วย ดังนั้น 

รัฐวิสาหกิจประเภทส่งเสริมท่ีมีกําไรจากการดําเนินงานจะได้รับโบนัส ๒ ส่วน คือ โบนัสตามผลการประเมิน    

และโบนสัตามผลงานในเชิงพาณิชย์ ทั้งน้ี รวมกันแล้วตอ้งไม่เกินวงเงินสูงสุดของโบนัสตามเกณฑ์ของรัฐวิสาหกิจ  

ในข้อ ๒.๒  

 

 

 

 

 

 

/๓.๒.๔ ... 
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๓.๒.๔ รัฐวิสาหกิจในขอ้ ๒.๖ เห็นควรกําหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายโบนสัพนักงาน               

และลูกจ้างประจําตามผลการประเมิน ดังนี ้
 

ผลการประเมิน 
(คะแนน) 

จํานวนเท่าของเงินเดือนค่าเฉลี่ย (เท่า) 
โดยไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของกําไร 

เพื่อการจัดสรรโบนัส 

๕ (ดีเยี่ยม) ๗.๐ 

๔.๕ ๖.๕ 

๔ (ดีมาก) ๖.๐ 

๓.๕ ๕.๕ 

๓ (ดี) ๕.๐ 

๒.๕ ๔.๕ 

๒ (ต่ํา) ๔.๐ 

๑.๕ ๓.๐ 

๑ (ต่ํามาก) ๒.๐ 
 

๓.๓ การจ่ายโบนัสคณะกรรมการรัฐวสิาหกิจ 

๓.๓.๑ อัตราฐานการจ่ายโบนัสคณะกรรมการรัฐวิสาหกจิ พิจารณาจากกําไรเพื่อการจัดสรร

โบนัส ดังนี ้

กําไรเพ่ือการจัดสรรโบนสั (ล้านบาท) โบนัส (บาท/คน) 

ไม่เกิน ๑๐๐ ร้อยละ ๓ ของกําไรเพื่อการจัดสรรโบนัส แต่ไม่เกินคนละ ๖๐,๐๐๐ 

ตั้งแต ่๑๐๐ ถึง ๓๐๐ ๖๕,๐๐๐ 

มากกว่า ๓๐๐ ถึง ๕๐๐ ๗๐,๐๐๐ 

มากกว่า ๕๐๐ ถึง ๗๐๐ ๗๕,๐๐๐ 

มากกว่า ๗๐๐ ถึง ๑,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 

มากกว่า ๑,๐๐๐ ถึง ๒,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ 

มากกว่า ๒,๐๐๐ ถึง ๕,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

มากกว่า ๕,๐๐๐ ถึง ๘,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ 
 

 

/กําไร... 
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กําไรเพื่อการจัดสรรโบนสั (ล้านบาท) โบนัส (บาท/คน) 

มากกว่า ๘,๐๐๐ ถึง ๑๑,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 

มากกว่า ๑๑,๐๐๐ ถึง ๑๓,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ 

กําไรเพิ่มทุกช่วง ๒,๐๐๐ จ่ายเพิ่มอีก ๑๐,๐๐๐ 
 

ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รบัโบนัสมากกว่ากรรมการ ร้อยละ ๒๕ และร้อยละ ๑๒.๕ 

ตามลําดับ และในปีบัญชขีองรัฐวิสาหกิจใดที่กรรมการรฐัวิสาหกิจน้ันขาดประชมุเกินกว่า ๓ เดอืน ให้จ่ายโบนัส

ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(๑) ขาดการประชุมเกินกว่า ๓ เดอืน แต่ไมเ่กิน ๖ เดือน ให้จ่ายโบนัสลดลงร้อยละ ๒๕ 

(๒) ขาดการประชุมเกินกว่า ๖ เดอืน แต่ไมเ่กิน ๙ เดือน ให้จ่ายโบนัสลดลงร้อยละ ๕๐ 

(๓) ขาดการประชุมเกินกว่า ๙ เดอืนขึ้นไป ให้จ่ายโบนสัลดลงรอ้ยละ ๗๕ 
 

๓.๓.๒ รฐัวิสาหกิจในขอ้ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๕ และ ๒.๖ (ยกเว้น บริษัท วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย 

จํากัด) เห็นควรจ่ายโบนัสกรรมการตามผลการประเมิน ดงันี้ 

  ผลการประเมนิ           จํานวนโบนัสที่กรรมการได้รับ 

     (คะแนน)                                  (บาท/คน/ปี) 

 ๕.๐๐ (ดีเย่ียม) ฐาน + ๑๐๐% ของฐาน 

 ๔.๕๐ ฐาน + ๗๕% ของฐาน 

 ๔.๐๐ (ดีมาก) ฐาน + ๕๐% ของฐาน 

 ๓.๕๐    ฐาน + ๒๕% ของฐาน 

 ๓.๐๐ (ดี) ฐาน 

 ๒.๕๐ ฐาน - ๒๕% ของฐาน 

 ๒.๐๐ (พอใช้) ฐาน - ๕๐% ของฐาน 

 ๑.๕๐ ไม่มโีบนัส 

๑.๐๐ (ปรับปรุง)    ไม่มโีบนัส 

 

 

/๓.๓.๓ ... 



 

- ๙ - 
 

๓.๓.๓ รฐัวิสาหกิจในขอ้ ๒.๔ เห็นควรจ่ายโบนัสกรรมการตามผลการประเมิน ดังน้ี 

                      ผลการประเมิน                   คณะกรรมการ 

       (คะแนน)                           จํานวนโบนัสตามผลการประเมิน 

               (บาท/คน/ปี) 

 ๕.๐๐ (ดีเย่ียม) ๒๕,๐๐๐ 

 ๔.๕๐ ๒๐,๐๐๐ 

 ๔.๐๐ (ดีมาก) ๑๕,๐๐๐ 

 ๓.๕๐ ๑๐,๐๐๐ 

 ๓.๐๐ (ดี)   ๕,๐๐๐ 

 ๒.๕๐ ไม่มีโบนัส 

 ๒.๐๐ (พอใช้) ไม่มีโบนัส 

 ๑.๕๐ ไม่มีโบนัส 

 ๑.๐๐ (ปรับปรุง) ไม่มีโบนัส 
 

๓.๓.๔  รัฐวิสาหกิจประเภททีจ่ดทะเบียนและกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เห็นควรให้การจ่ายโบนัสกรรมการตามมาตรฐานหรอืเกณฑ์เฉลี่ยของธุรกิจนั้นๆ  

๓.๓.๕ รฐัวิสาหกิจประเภททีไ่ม่เคยจ่ายโบนสักรรมการ ไดแ้ก่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

จํากัด เห็นควรให้ถอืปฏิบัตติามเดิมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

 

๔. การกําหนดวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี 

ให้ยกเลิกมติคณะรฐัมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๐ มถิุนายน ๒๕๓๘ ที่เชื่อมโยงการกําหนดวงเงินเลื่อนขั้น

เงินเดือนกับผลการประเมิน โดยให้รฐัวิสาหกิจกําหนดวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดอืนประจําปี โดยพิจารณาถงึสถานภาพ

ขององค์กร และให้เป็นไปตามมตคิณะรัฐมนตรีเร่ืองการกําหนดวงเงินเลื่อนเงินเดอืนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ 

กล่าวคือ 

 

/๔.๑ ... 
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๔.๑ รัฐวิสาหกิจที่มีกําไรจากการดําเนินงาน ให้กําหนดวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดอืนประจําปีได้ ไม่เกินร้อยละ 

๗.๕ ของเงินเดอืนค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้างประจําที่มีสิทธิเลือ่นขัน้เงินเดือนค่าจ้างประจําปี 

๔.๒ รัฐวิสาหกิจท่ีมีผลการดําเนินงานขาดทุนหรือไมม่ีกําไรจากการดําเนินงาน ให้กําหนดวงเงินเลื่อน

ขั้นเงินเดือนประจําปีได ้ไม่เกินร้อยละ ๖.๕ ของเงินเดอืนค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้างประจําที่มสีิทธิเลื่อนขั้น

เงินเดือนค่าจ้างประจําปี 

 

๕ การมีผลบังคับใช ้

 หลักเกณฑด์ังกล่าวข้างต้นให้มีผลบังคับใชต้ั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นตน้ไป 

 

................................................................. 
 

 

 

 

 


